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Ï Å Ð Å Ä Ì Î Â À

Проблема досягнення умов сталого розвитку (СР) потребує для
свого розвязання відповідних взаємоузгоджених дій багатьох су%
б’єктів виробничо%господарської діяльності (ВГД). При цьому ва%
жливою складовою зазначеного комплекса дій є забезпечення при%
йнятного рівня економічної безпеки (ЕКБ) держави та її окремих
територій, адже, як зазначено в [1], досягнення умов СР потребує
насамперед розумної організації економічної діяльності. У свою
чергу, ЕКБ, рівень якої суттєво залежить від стану як навколиш%
нього природного середовища (НПС), економічної стабільності
(ЕС) суб’єктів господарювання (СГ), так і реципієнтів впливу, роз%
глядається як комплекс відповідних сфер життєдіяльності, кож%
на з яких характеризується відповідними чинниками та показ%
никами, які називають індикаторами [2–9]. До зазначених сфер
життєдіяльності слід додати також соціально%демографічну та
екологічну.

Екологічний чинник сьогодні усвідомлюється як одна з най%
важливіших умов життєдіяльності не лише виробничих систем
різного призначення, але й суспільства в цілому. Саме тому еко%
логічна скла-дова має розглядатися як одна з визначальних при
вирішенні проблем досягнення СР та прийнятного рівня ЕКБ як
окремих суб’єктів господарювання, так і окремих регіонів і дер%
жави в цілому. Протягом останніх десятиріч цьому напряму при%
свячено багато наукових праць [10–51] та представницьких кон%
ференцій. Екологічній проблемі надається великої ваги також і у
сфері освіти при підготовці фахівців для різних галузей господар%
ської та управлінської діяльності. Цю проблему в цілому можна
охарактеризувати різноманітністю форм вияву екологічного впли%
ву, складом й інтенсивністю впливів на НПС, характером соціа%
льних, економічних, фізіологічних та інших наслідків. Для кіль%
кісної оцінки цих наслідків використовується велика кількість
показників, обчислюваних як у натуральній, так і у вартісній
формі. Кожний з показників висвітлює, як правило, окремі про%
яви глобального екологічного впливу на НПС та реципієнтів:
інтенсивність і обсяги викидів тих чи інших інгредієнтів різними
джерелами в атмосферу та водоймища, рівні захворюваності, які
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можуть бути зумовлені впливом на індивідуумів тих чи інших за�
бруднювачів, соціально�економічні наслідки демографічного змі�
сту, економічні наслідки для окремих джерел забруднення тощо.
Інакше кажучи, більшість застосовуваних показників лише час�
тково характеризує відповідні впливи і не є придатними для ком�
плексної оцінки рішень, спрямованих на радикальне поліпшен�
ня екологічного стану НПС, практична реалізація яких відбува�
ється в умовах дії багатьох обмежень, включаючи ресурсні.

Ураховуючи викладене, у навчальному посібнику показане
місце соціально�демографічної та екологічної складових у вирі�
шенні глобальної проблеми СР і забезпечення ЕКБ для різних рі�
внів територіальної та виробничої ієрархії (перший розділ). При
цьому акцентується увага на взаємозв’язку рішень щодо забезпе�
чення екологічної безпеки (ЕЛБ), які формуються та реалізують�
ся на різних ієрархічних рівнях. У другому розділі висвітлені пи�
тання безпосереднього впливу виробничої сфери на стан НПС на
прикладі галузей паливно�енергетичного комплексу (ПЕК), які
належать до найбільш небезпечних забруднювачів. У третьому
розділі наводяться детальні відомості про методи та моделі оці�
нювання збитків, зумовлених локальними впливами на НПС окре�
мих джерел забруднення та відповідних комплексів. Методичні
підходи і моделі оцінювання еколого�економічного збитку (ЕЕЗ)
подані з урахуванням зазначеної вище диференціації. Також у
формі макроекономічних оцінок враховані збитки, спричинені
впливом на здоров’я індивідуумів, у формі макроекономічних
оцінок. У четвертому розділі обговорюється зміст еколого�еконо�
мічної оптимізації виробництва та території, а також відповідні
методи управління станом НПС, включаючи удосконалення ме�
ханізму екологічного регулювання (ЕР), яке є важливим важелем
узгодження інтересів СГ та території щодо зменшення шкідливо�
го впливу на реципієнтів. Особливу увагу варто приділяти взає�
мозв’язку рішень, спрямованих на забезпечення прийнятного рі�
вня ЕКБ, які реалізуються на макро�, мезо� і мікроекономічному
рівнях, оскільки, як зазначено, наприклад, у [52], ЕКБ держави
визначається як складна багатофакторна категорія, що характе�
ризує здатність національної економіки до розширеного відтво�
рення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного
населення і держави, протистояння дестабілізуючому впливові
факторів, що створюють загрозу нормальному розвитку країни,
до забезпечення конкурентоспроможності національної економі�
ки у світовій системі господарювання. Так само акцентується ува�
га на необхідності забезпечення здатності окремих економічних
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суб’єктів   господарських одиниць до сталого розширеного відтво�
рення. Це умова надзвичайно важлива, незважаючи на те що ЕКБ
держави може якийсь час підтримуватися в умовах зростання рів�
ня загроз його економічними суб’єктами. Але це можливо лише
протягом порівняно нетривалого проміжку часу, після закінчен�
ня якого накопичений ефект зниження здатності економічних
суб’єктів до розширеного відтворення призведе до незворотного
послаблення можливостей держави щодо забезпечення ЕКБ. Тому
у п’ятому розділі розглядаються питання підвищення конкурен�
тоспроможності СГ на основі створення вертикально інтегрованих
виробничих об’єднань, а в шостому розділі йдеться про результа�
ти моделювання впливу технологічних та організаційно�управлін�
ських стабілізаційних рішень на еколого�економічний стан тери�
торії та розміщених у її межах господарських об’єктів.

Матеріали навчального посібника можуть бути використані
при вивченні економіко�організаційних дисциплін фахівцями
екологічно небезпечних галузей (енергетики, хімічної промисло�
вості, металургійної промисловості, видобувних галузей тощо),
дисциплін «Соціально�економічні проблеми управління станом
довкілля», «Еколого�економічна оптимізація виробництва», а та�
кож низки дисциплін еколого�економічного спрямування («Осно�
ви екології», «Екологічне право та аудит », «Комп’ютерні техно�
логії в сучасній економіці», «Математичне моделювання склад�
них екологічних процесів», «Комп’ютерний еколого�економічний
моніторинг»), які вивчаються при підготовці бакалаврів, спеціа�
лістів та магістрів  зі спеціальності 7.080407 («Комп’ютерний еко�
лого�економічний моніторинг»), а також при виконанні лабора�
торних, розрахунково�графічних, курсових та дипломних робіт.

Авторський колектив: Н.В. Караєва (п. 1.1, 1.3, 2.1, 4.3, 4.4,
6.3), Р.В. Корпан (п. 2.1, 2.3, розділ 3, п. 4.1, 4.2, 6.1), Т.А. Коцко
(п. 2.3, розділ 5, п. 6.2), І.В. Недін (передмова, п. 1.2, 2.1, 2.3,
висновок, загальна редакція), Є.В. Хлобистов (п. 1.2, 2.2), І.П. Ча�
стоколенко (п. 6.4).
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1.1. Òåîðåòè÷í³ îñíîâè àíàë³çó åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ
ñòàíîì äîâê³ëëÿ

1.1.1. Êîíöåïö³¿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà ñòàëîãî ðîçâèòêó:
ñóòí³ñòü ³ åòàïè ñòàíîâëåííÿ

Очевидно, що існування людства на Землі безпосередньо зале�
жить від збереження основних функцій біосфери і наявності при�
родних ресурсів (ПР). Новий підхід до взаємодії людини з при�
родою реалізує концепція CР (sustainable development), яка за�
проваджується на рівні всіх держав світу і спрямована на пере�
гляд базисних схем економічного розвитку з урахуванням еко�
логічної складової та передбачає виконання кількох найважли�
віших принципів: збереження якості НПС, економічний розви�
ток, вирішення соціальних та демографічних проблем, забезпе�
чення міжнародної безпеки.

Однією з перших концепцій природокористування в контексті
СР є теорія «нульового зростання». Ідеї «нульового зростання»
найповніше представлені в роботах основоположників Римсько�
го клубу Дж. Форрестера, Дж. Медоуза й А. Мессаровича [53; 54],
які дійшли висновку про неможливість подальшого зростання те�
мпів споживання і зазначали, що якщо в результаті впроваджен�
ня нових технологій не знизити споживання ПР на 75%, то в сис�
темі розвивається криза. Отже, загальним підходом до вирішен�
ня екологічних проблем стало обмеження суспільного виробниц�
тва і споживання, тобто стримування випуску валового внутріш�
нього продукту (ВВП) до розмірів простого відтворення основно�
го капіталу. Подальший розвиток економічної системи показав,

Ð î ç ä ³ ë  1

Ñòàëèé ðîçâèòîê ÿê ìåòà óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ñòàíîì

äîâê³ëëÿ
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що нульові темпи розвитку не вирішують проблеми вичерпання
ресурсів, а лише знижують добробут розвинених країн.

З початку 1960 р. на процеси економічного зростання все біль�
шою мірою (ЕЗ) впливають розподільні проблеми ресурсокорис�
тування і ступінь адекватності оптимізаційних рішень у сфері
розподілу ресурсів виробництва та його розміщення. У ході на�
ступної активізації інтеграційних економічних процесів, спрямо�
ваних на перерозподіл наявних на планеті ресурсів, загальний
підхід до стримування ВВП трансформувався в інтенсивний СР
розвинених країн.

Інший напрямок концепції природокористування в контексті
СР, що передбачає керування розвитком та заснований на поєд�
нанні ринкових механізмів і державного регулювання, знайшов
як прихильників, так і опонентів. Так, у [55] зазначається, що
НПС не може бути власністю і глобальні екологічні ресурси до�
зволяють задовольняти потреби людства, минаючи ринок, тому
що вони не є товаром. Отже, на них не поширюються закони рин�
ку і не може ефективно здійснюватися регулювання за допомо�
гою цін та узгодження попиту і пропозиції. Висновку про неефек�
тивність ринкового механізму в процесі подолання екологічної
кризи дійшов також і Б. Коммонер [54], вважаючи, що екологіч�
на криза полягає не в тому, що збільшилося населення, виробни�
цтво й ускладнений видобуток, а в тому, на основі якого принци�
пу замінюються технології.

Однак, незважаючи на всі розбіжності, в основу стратегії СР
були покладені ініціативи в сфері інтеграції економічної, соціа�
льної й екологічної політики (ЕП), що дозволяють комплексно
вирішувати еколого�соціально�економічні проблеми шляхом зни�
ження ресурсоємності ВВП, зростання зайнятості і підвищення
темпів зростання ВВП. Значний вплив на формування концепції
СР справила доповідь Міжнародної комісії з навколишнього се�
редовища і розвитку (ICED) «Наше загальне майбутнє» [56], у якій
запропоновані довгострокові стратегії в сфері охорони НПС, що
дозволили б досягти СР світової економіки. Офіційно стратегія
переходу до СР була прийнята як «Порядок (програма) дій на ХХI
століття» [17], що являє собою глобальну програму формування
нового типу СР. Для вироблення шляхів розв’язання еколого�со�
ціальних проблем у Ріо�де�Жанейро (1992) на Конференції ООН
була прийнята Декларація з навколишнього середовища і розви�
тку. Серед 27 принципів, проголошених цією Декларацією, такі:

� люди мають право на здорове і плідне життя в гармонії з при�
родою;
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� держави мають суверенне право на використання своїх ресур�
сів у відповідності з внутрішньою політикою, але без збитку
НПС;

� для досягнення СР захист НПС має становити невід’ємну час�
тину процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від
нього;

� світ, розвиток і охорона НПС взаємозалежні і нероздільні.

Україна прийняла положення цієї Декларації, відобразивши
їх в національному екологічному законодавстві, тим самим визна�
ючи, що забезпечення СР є важливим завданням національної по�
літики і що реалізацію цього завдання держава може забезпечи�
ти винятково шляхом ефективного використання усіх видів ПР,
реструктуризації виробництва, використання творчого потенціа�
лу всіх членів суспільства. Основними документами, що регулю�
ють політику реалізації принципів СР в Україні, є [57; 58]:

1) Комплексна програма реалізації на національному рівні рі�
шень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі стійкого розвитку,
на 2003–2015 рр.;

2) Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію сталого
розвитку населених пунктів» від 24.12.1999 р. № 1359�ХІ.

Аналізуючи зміст поняття «сталий розвиток», як правило,
виділяють також його складові: економічну, екологічну, соціаль�
ну, політико�правову, міжнародну, інформаційну (табл. А1 додат�
ка А) [17; 56; 59].

Численні визначення СР виходять з необхідності зберігати
природно�ресурсні системи життєзабезпечення і якість НПС у
стані, який забезпечує не лише сучасним, але й майбутнім поко�
лінням сприятливі умови для життя і діяльності. Як відзначає
Н.Ф. Глазовський [10], «сталий розвиток – це багаторівнево�
ієрархічно керований процес коеволюційого розвитку природи і
суспільства (при масовій і усвідомленій участі населення), мета
якого – забезпечити здорове, продуктивне життя в гармонії з
природою нинішньому і майбутньому поколінням на основі охо�
рони і збагачення культурної та природної спадщини». Найбільш
поширеним є варіант визначення СР у широкому розумінні, за�
пропонований на конференції ООН у Ріо�де�Жанейро: «сталий і
довготривалий розвиток являє собою не незмінний стан гармонії,
а скоріше процес змін, у якому масштаби експлуатації ресурсів,
напрямок капіталовкладень, орієнтація технічного розвитку й
інституціональних змін узгоджуються з нинішніми і майбут�
німи потребами». Згідно з цим визначенням СР в цілому означає
коеволюцію суспільства з його природним середовищем,



384

Навчальне видання

Караєва Наталія Веніамінівна

Корпан Роман Васильович

Коцко Тарас Аркадійович

Недін Ігор Валентинович та ін.

Сталий розвиток: еколого�економічна
оптимізація територіально�виробничих систем

Навчальний посібник

Друкується в авторській редакції

Директор видавництва Р.В. Кочубей
Головний редактор В.І. Кочубей

Технічний редактор І.Ф. Артюшенко
Дизайн обкладинки і макет В.Б. Гайдабрус

Комп’ютерна верстка О.І. Молодецька, А.О. Литвиненко

ТОВ «ВТД «Університетська книга»
40030, м. Суми, вул. Кірова, 27, 5�й пов.

E�mail: publish@book.sumy.ua
www.book.sumy.ua

Відділ реалізації
Тел./факс: (0542) 21�26�12, 21�13�57

E�mail: info@book.sumy.ua

Підписано до друку 22.02.2008.
Формат 60х90 1/

16
. Папір офсетний. Гарнітура Скулбук.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 24.0. Обл.�вид. арк. 22.8.
Тираж 500 прим. Замовлення № 3243

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції ДК № 489 від 18.06.2001

Надруковано відповідно до якості наданих діапозитивів
у ПП «Принт�Лідер»

Україна, 61070, м. Харків, вул. Рудика, 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Academy
    /Academy-Bold
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /Academycond
    /AcademyCondensed
    /AcademyHo
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcmeFont
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AdverGothicCamCTT
    /AGAalenBold-Roman
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGBengaly-Bold
    /AGBengaly-Roman
    /AGCenturion-Bold
    /AGCenturion-Italic
    /AGCenturion-Roman
    /AGCrownStyle-Oblique
    /AGCrownStyle-Roman
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGFriquer-Bold
    /AGFriquer-BoldOblique
    /AGFriquer-Oblique
    /AGFriquer-Roman
    /AGGalleon-Bold
    /AGGalleon-Roman
    /AGGloria-Bold
    /AGGloria-Roman
    /AGLettericaCompressed-Oblique
    /AGLettericaCompressed-Roman
    /AGLettericaCondensed-Bold
    /AGLettericaCondensed-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Bold
    /AGLettericaCondensedLight-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Oblique
    /AGLettericaCondensedLight-Roman
    /AGLettericaCondensed-Oblique
    /AGLettericaCondensed-Roman
    /AGLettericaExtraCompressed-Oblique
    /AGLettericaExtraCompressed-Roman
    /AGLettericaUltraCompressed-Oblique
    /AGLettericaUltraCompressed-Roman
    /AGMelanie-Bold
    /AGMelanie-Roman
    /AGNewHandbook-Bold
    /AGNewHandbook-Roman
    /AGOpus-Bold
    /AGOpus-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Bold
    /AGOpusHighResolution-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Oblique
    /AGOpusHighResolution-Roman
    /AGOpus-Oblique
    /AGOpus-Roman
    /AGPalatial-Bold
    /AGPalatial-BoldItalic
    /AGPalatial-Italic
    /AGPalatialRoman
    /AGPresquire-Bold
    /AGPresquire-BoldOblique
    /AGPresquire-Oblique
    /AGPresquire-Roman
    /AGReverance-Oblique
    /AGReverance-Roman
    /AGZeppelin-Oblique
    /AGZeppelin-Roman
    /Aksent
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Alfredo
    /Algerian
    /AllegrettoScriptTwo
    /AllegroBT-Regular
    /Amelia
    /Amethyst
    /Anastasia
    /AnnaCTT
    /AnnaCTT-Bold
    /AnnaLightCTT
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Apple-Chancery
    /ArbatCTT
    /ArbatN
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArtScript
    /AstronCTT
    /Astro-SemiBold
    /Autumn
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeGothicC-Book
    /AvantGardeGothicC-BookOblique
    /AvantGardeGothicC-Demi
    /AvantGardeGothicC-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AXPAdverGothicC
    /AXP-BalticaCItalic
    /AXP-BodoniCBold
    /AXP-BodoniCBoldItalic
    /AXP-BodoniCItalic
    /AXP-CompactCBold
    /AXP-CompactCBoldItalic
    /AXP-CompactCItalic
    /AXP-FreeSetCBold
    /AXP-FuturisShadowC
    /AXPFuturisVolumeC
    /AXP-FuturisXCondCBold
    /AXP-JournalSansCBold
    /AXP-JournalSansCItalic
    /AXP-LazurskiCBold
    /AXP-LazurskiCBoldItalic
    /AXP-LazurskiCItalic
    /AXP-MonoCondensedCBold
    /AXP-MonoCondensedCBoldItalic
    /AXP-MonoCondensedCItalic
    /AXP-MyslCBold
    /AXP-MyslCBoldItalic
    /AXP-MyslCItalic
    /AXP-SchoolBookCBold
    /AXP-SchoolBookCBoldItalic
    /AXP-SchoolBookCItalic
    /AXP-TextBookCBold
    /AXP-TextBookCItalic
    /AXP-XeniaExtendedCBold
    /AZGaramondCTT
    /AZGaramondCTT-Bold
    /AZGaramondCTT-BoldItalic
    /AZGaramondCTT-Italic
    /AZGaramondExtraBoldCTT
    /Balthazar
    /BalticaC-Bold
    /BalticaCTT
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskervilleAZPSBold
    /BaskervilleAZPSNormal
    /BaskervilleAZPSNormal-Italic
    /BaskervilleBT-Bold
    /BaskervilleBT-BoldItalic
    /BaskervilleBT-Italic
    /BaskervilleBT-Roman
    /BaskOldFace
    /Bastion
    /Bauhaus93
    /BauhausCTT
    /BauhausCTT-Bold
    /BauhausHeavyCTT
    /BauhausLightCTT
    /BauhausLightCTT-Bold
    /Bebit
    /BeeskneesC
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatBold
    /BenguiatGothicCTT
    /BenguiatGothicCTT-Bold
    /BenguiatGothicCTT-BoldItalic
    /BenguiatGothicCTT-Italic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatNorm
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardCTT
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardN
    /BetinaScriptCTT-Bold
    /BetinaScriptCTT-Regular
    /BetinaScriptXC
    /BetinasN
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchCTT
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /BodoniCameoCTT
    /BodoniCondCTT
    /BodoniCTT
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniOrnamentsITCTT
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BolsterBold
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanC-Demi
    /BookmanC-DemiItalic
    /BookmanC-Light
    /BookmanC-LightItalic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Borealis
    /BOUTONInternationalSymbols
    /BradleyHandITC
    /Brandish
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushBold
    /BrushBoldItalic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Brussels
    /Cabel
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph
    /Calligraphic
    /Calvin
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candid
    /CaslonCTT-Bold
    /CaslonCTT-BoldItalic
    /CaslonCTT-Italic
    /CaslonCTT-Regular
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chance
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharisSIL
    /CharisSIL-Bold
    /CharisSIL-BoldItalic
    /CharisSIL-Italic
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /Colbert
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Commons
    /CompactCTT
    /CompactNorm
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Coolsville
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperNorm
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Corporate
    /Corrida
    /CorridaCTT
    /Cotlin
    /Cotlin-Bold
    /Cotlin-BoldItalic
    /Cotlin-Italic
    /Countdown
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierCTT-Bold
    /CourierCTT-BoldItalic
    /CourierCTT-Italic
    /CourierCTT-Regular
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CrashC
    /CrashCTT-Regular
    /Cricket
    /Cricket-Bold
    /CricketHeavy
    /CricketInlineShadow
    /CricketLight
    /Crystal
    /CurlzMT
    /CyrillicGoth
    /DauphinPlain
    /Dayton
    /DecorBold
    /DecorCTT
    /Decornorm
    /Deneane
    /Desdemona
    /Detente
    /DFAncestorITCTT
    /DfBackyardBeastiesTTITC
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DidonaCTT
    /Dominican
    /Dynar-Bold
    /Dynar-Medium
    /DynarOutline-Bold
    /DynarShadow-Bold
    /EccentricStd
    /EdgeLine
    /EdgeLine-DemiBold
    /EdgeLineOutline
    /EdgeLineShadow
    /EdwardianScriptITC
    /Efon
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /Emmett
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /Enliven
    /EpsilonCTT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Europe
    /Europe-Bold
    /Europe-BoldItalic
    /EuropeDemi
    /EuropeDemi-Italic
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-BoldItalic
    /EuropeExt-Italic
    /Europe-Italic
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /Evangelie
    /EverestDemi
    /EverestUltra
    /FatFaceCTT
    /FelixTitlingMT
    /FloraC
    /FloraC-Bold
    /FloriN
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrankfurterVenetianTT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreeSetCTT
    /FreeSetExtraCTT
    /FreeSetExtraCTT-Italic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuadrataC
    /FrizQuadrataC-Bold
    /FrizQuadrataC-BoldItalic
    /FrizQuadrataC-Italic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBookC
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaDemiC
    /FuturaEugeniaCTT
    /FuturaEugeniaItalic
    /FuturaEugeniaNorm
    /FuturaLightC
    /FuturaMediumC
    /FuturisC
    /FuturisC-Bold
    /FuturisC-BoldItalic
    /FuturisC-Italic
    /FuturisLightC
    /FuturisXC
    /FuturisXCameoCTT
    /FuturisXCondCTT
    /FuturisXShadowCTT
    /Gals
    /Gals-Bold
    /GalsLight
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondBookC
    /GaramondBookC-Bold
    /GaramondBookC-BoldItalic
    /GaramondBookC-Italic
    /GaramondBookNarrowC
    /GaramondBookNarrowC-Italic
    /GaramondC-Bold
    /GaramondC-BoldItalic
    /GaramondC-Light
    /GaramondC-LightItalic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNarrowC-Bold
    /GaramondNarrowC-BoldItalic
    /GaramondNarrowC-Light
    /GaramondNarrowC-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeotypeTT
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Glasten
    /Glockenspiel
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GothicRusMedium
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Graffiti1C
    /Graffiti1CTT-Regular
    /Graffiti2-C
    /Graffiti2-CTT
    /Graffiti3C
    /Graffiti3CTT-Regular
    /Graffiti4C
    /Graffiti4CTT-Regular
    /Graffiti5C
    /Graffiti5CTT-Regular
    /GranitCTT
    /GreekDinerInlineTT
    /GreekMathSymbolsNorm
    /GreekNorm
    /GymnasiaCTT
    /Haettenschweiler
    /Hair
    /Hansen
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Harvest
    /HarvestItal
    /HaxtonLogosTT
    /HeavyN
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HermesCTT
    /HeroldCTT
    /HeroldCTT-Bold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HighWayC
    /HoboStd
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Hombre
    /HoverN
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /HuxleyTitling
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InformCTT-Bold
    /InformCTT-Regular
    /InformN
    /InformShadowCTT-Regular
    /IrinaCTT
    /Italianate
    /Izhitsa
    /JakobCTT-Bold
    /JakobCTT-Regular
    /JakobExtraCTT-Regular
    /Jikharev
    /JikharevNorm
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JournalCTT
    /JournalCTT-Bold
    /JournalCTT-Italic
    /JournalSansCTT
    /JuiceITC-Regular
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KabelC-Ultra
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kaliakra
    /KarollaCTT-Regular
    /Kartika
    /kidSWritten
    /KorinnaBlackC
    /KorinnaBlackC-Heavy
    /KorinnaBlackC-Kursiv
    /KorinnaBlackC-KursivHeavy
    /KorinnaC
    /KorinnaC-Bold
    /KorinnaC-BoldItalic
    /KorinnaC-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KremlinCTT
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LazurskiCTT
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LidiaC
    /LidiaCTT
    /LifeSignsTT
    /Limousine
    /LiteraturnayaCTT
    /LiteraturnayaCTT-Bold
    /LiteraturnayaCTT-BoldItalic
    /LiteraturnayaCTT-Italic
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LMUkrLine
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Luga
    /Luga-Bold
    /Luga-BoldOblique
    /LugaBook-Book
    /LugaBook-BookOblique
    /LugaBook-SemiBold
    /LugaBook-SemiBold-Oblique
    /LugaExtraAd-ExtraLight
    /LugaExtraAd-ExtraLightOblique
    /LugaExtra-ExtraLight
    /LugaExtra-ExtraLightOblique
    /Luga-Oblique
    /LugaShadow
    /MachineCTT
    /MachineCTT-Bold
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Manorly
    /Marigold
    /Martina
    /MatterhornCTT
    /MaturaMTScriptCapitals
    /McLeudCTT
    /MelodBold
    /MesquiteStd
    /Micra
    /Micra-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /Minerva
    /Miniature
    /Miniature-Bold
    /Miniature-BoldItalic
    /Miniature-Italic
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonoCondensedCTT
    /MonoCondensednorm
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MontblancCTT
    /MontblancCTT-Italic
    /Moonbeam
    /Motter-TekturaCyrilic
    /MSLineDrawPSMT
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MTFDoodle
    /MusicalSymbolsNorm
    /MVBoli
    /Mycalc
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Italic
    /MyslCTT
    /MyslItalic
    /MyslNorm
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewJournalCTT
    /NewJournalCTT-Bold
    /NewJournalCTT-Italic
    /NewsPaperN
    /NewspaperSansCTT
    /NewtonC
    /NewtonC-Bold
    /NewtonC-BoldItalic
    /NewtonC-Italic
    /NewtonXCTT
    /NewYork
    /NewZelek
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinaCTT
    /Notram
    /November
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCR_OneC
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OdessaScriptNorm
    /OfficinaSansACC-Bold
    /OfficinaSansACC-BoldItalic
    /OfficinaSansACC-Book
    /OfficinaSansACC-BookItalic
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OfficinaSerifCTT
    /OfficinaSerifCTT-Bold
    /OfficinaSerifCTT-BoldItalic
    /OfficinaSerifCTT-Italic
    /OldEnglishTextMT
    /OlgaCTT
    /Onyx
    /OpineHeavy
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentNorm
    /OrnamentTM
    /Oxford
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /ParagonNordCTT
    /ParagonNordCTT-Italic
    /ParagonNordUltraBoldCTT
    /Parchment-Regular
    /ParsekCTT
    /ParsekNorm
    /PentaBold
    /PentaDemi
    /PentaLight
    /PentaNormal
    /PenultimateLight
    /PenultimateLightItal
    /Perfo
    /Perfo-Bold
    /PerfoCone
    /PerfoCube
    /PerfoDome
    /PerfoOval
    /PerfoStar
    /PerfoWave
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PetersburgCTT-Bold
    /PetersburgCTT-BoldItalic
    /PetersburgCTT-Italic
    /PetersburgCTT-Regular
    /PhoneticNewtonTT
    /PhoneticTM
    /PhrasticMedium
    /Pirate
    /Plain
    /PlainScriptCTT
    /Playbill
    /PoligonCTT
    /Pollock1C
    /Pollock1CTT-Regular
    /Pollock2C
    /Pollock2CTT-Regular
    /Pollock3C
    /Pollock3CTT-Regular
    /Pollock4C
    /Pollock4CTT-Regular
    /Pollock5C
    /Pollock5CTT-Regular
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PopularScript
    /Poster
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PragmaticaBold
    /PragmaticaBoldItalic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaItalic
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /Pragmaticanorm
    /PragmaticaShadowBold
    /PragmaticaShadowBoldItalic
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Proun
    /Pump
    /QuantAntiquaCTT
    /QuantAntiquaCTT-Bold
    /QuantAntiquaCTT-Italic
    /QuiverItal
    /Raavi
    /Radar
    /Radix5
    /RageItalic
    /Ralenta-Bold
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RodchenkoC
    /RodchenkoInlineC
    /Rodeo
    /Rodeo-Bold
    /Rodeo-BoldItalic
    /RodeoExtraBold
    /RodeoExtraBoldCameo
    /Rodeo-Italic
    /RodeoLight
    /RodeoLight-Italic
    /Roland
    /Rondalo
    /RosewoodStd-Regular
    /RowdyHeavy
    /RusselWriteTT
    /Salina
    /SchoolBook
    /SchoolBook-Bold
    /SchoolBook-BoldItalic
    /SchoolBookC
    /SchoolBookC-Bold
    /SchoolBookC-BoldItalic
    /SchoolBookC-Italic
    /SchoolBookCTT
    /SchoolBook-Italic
    /ScriptMTBold
    /SeaWolf_L
    /Secession
    /Secession-Bold
    /SecessionLight
    /SecessionLight-DemiBold
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Serpentine
    /ShablonCTT
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Simeiz
    /Simeiz-Bold
    /Simeiz-BoldItalic
    /Simeiz-Italic
    /SimeizLight
    /SimeizLight-Bold
    /SimeizLight-BoldItalic
    /SimeizLight-Italic
    /Skazka
    /Skinny
    /Sloneczko
    /SmileBabySmile
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Splash
    /Staccato222BT-Regular
    /StandardPosterCTT
    /Start
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /Stephen
    /SteppesTT
    /StudioScriptC
    /Stylo-Bold
    /Swan
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tarzan
    /TatianaCTT
    /Taurus
    /Tavrida
    /TavridaAd
    /TavridaAd-Bold
    /Tavrida-Bold
    /Techno28
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TemporaLGCUni-Bold
    /TemporaLGCUni-BoldItalic
    /TemporaLGCUni-Italic
    /TemporaLGCUni-Regular
    /TempusSansITC
    /TextBookCTT
    /Thames
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /Toledo
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /TraktirNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TrueGritC
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UkrainianCompact
    /UkrainianCompactBold
    /UkrainianCompactBoldItalic
    /UkrainianCompactItalic
    /UkrainianFuturisExtra
    /UkrainianFuturisExtraBold
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Valken
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vetren
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /Vivian
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Waverly
    /Webdings
    /WhimsyTT
    /WienInline
    /WienLight
    /WienLight-Bold
    /WindC
    /WindCTT-Regular
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /XeniaCameoCTT
    /XeniaCondensedCTT
    /XeniaCTT
    /XeniaExtendedCTT
    /XeniaWesternCTT
    /XeniaWesternCTT-Italic
    /ZapfChanceryC
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfRussItalic
    /ZhikharevCTT
    /ZingDing
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




